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Informe sobre les titulacions requerides per accedir a les especialitats de (EES) 
Pedagogia Terapèutica, del cos de Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del 
cos de Secundària (590), a partir del curs 2022-2023 

 

A partir del curs 2022-2023, les titulacions que donaran accés a les dues especialitats 

següents de Borsa de treball de personal (EES) Pedagogia Terapèutica, del cos de 

Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del cos de Secundària (590) seran només 

les que figuren al llistat a continuació. 

Les persones que cursen un màster en alguna de les especialitats relacionades, han 

de saber que l’adscripció a una especialitat de Borsa de treball de personal docent 

depèn directament del Grau o equivalent cursat i en segon terme es completa amb un 

màster.  

Titulacions per accedir a (EES) Pedagogia Terapèutica del cos de Mestres (597): 

Diplomatura Escola Universitària de Professorat d'EGB (educació especial, Pla Experimental 1971) (12712) 

Grau de Magisteri d'educació primària (menció Audició i llenguatge/Pedagogia terapèutica) (G2003) 

Grau de Mestre d'Educació primària (menció atenció a la diversitat) (G2029) 

Grau d'Ed. primària (Menció Ed. en les arts visuals i plàstiques 3-12 i menció Pedagogia terapèutica) (G1026) 

Grau d'Ed. primària (Menció Tec. de informació i comunicació 3-12 i menció Pedagogia terapèutica) (G1025) 

Grau d'Educació primària (Aprofundiment curricular i atenció a la diversitat) (G5010) 

Grau d'Educació primària (atn diversitat / ed. musical i dansa) (G2053) 

Grau d'Educació primària (Atn. diversitat i Ed. inclusiva / Ed. física) (G2059) 

Grau d'Educació primària (doble menció: pedagogia terapèutica (ed. especial) i ed.física) (G2040) 

Grau d'Educació primària (Ed. científica i ambiental / Pedagogia terapèutica - ed. especial) (G0001) 

Grau d'Educació primària (menció anglès i menció Educació especial) (G2058) 

Grau d'educació primària (menció atenció a la diversitat) (G2016) 

Grau d'Educació primària (menció Atenció a la diversitat / idiomes) (G0002) 

Grau d'Educació primària (menció atenció a la diversitat i audició i llenguatge) (G0067) 

Grau d'educació primària (menció atenció a la diversitat i educació inclusiva) (G2008) 

Grau d'Educació Primària (menció Atenció a la Diversitat/Ed. musical i dansa/Ed. Física) (G1029) 

Grau d'educació primària (menció educació especial) (G2006) 

Grau d'Educació primària (menció educació especial/pedagogia terapèutica) (G2042) 

Grau d'educació primària (menció educació inclusiva) (G2007) 

Grau d'educació primària (menció en educació física i menció en atenció a la diversitat) (G2018) 

Grau d'Educació primària (Menció en Especialista en Pedagogia Terapèutica) (G2019) 

Grau d'educació primària (menció en necessitats educatives especials) (G2015) 

Grau d'educació primària (menció en necessitats educatives especials i educació en la diversitat) (G2022) 

Grau d'educació primària (menció necessitats educatives específiques) (G2032) 

Grau d'Educació primària (menció necessitats educatives específiques i atenció a la diversitat) (G2033) 

Grau d'Educació primària (mencions en Ed. especial/Pedagogia terapèutica i Audició i llenguatge) (G1505) 

Grau d'Educació primària (mencions llengües estrangeres i pedagogia terapèutica (ed. especial)) (G2060) 

Grau en Mestre d'Educació primària (menció llengua anglesa i menció pedagogia terapèutica (Ed. especial)) 
(G2025) 

Mestre d'Educació Especial (RD 1440/91) (10517) 

Grau d'educació infantil + Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació/orientació 
escolar). (1234) 

Grau d'educació infantil + Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia terapèutica Educació 
Especial). (1234) 
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Grau d'educació infantil + Llicenciatura en filosofia i lletres (pedagogia-educació especial). (1234) 

Grau d'educació infantil + Llicenciatura en pedagogia. (1234) 

Grau d'educació infantil + Llicenciatura en psicopedagogia. (1234) 

Grau d'educació primària + Grau de Pedagogia (1412) 

Grau d'educació primària + Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació/orientació 
escolar). (1412) 

Grau d'educació primària + Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia terapèutica Educació 
Especial). (1412) 

Grau d'educació primària + Llicenciatura en filosofia i lletres (pedagogia-educació especial). (1412) 

Grau d'educació primària + Llicenciatura en pedagogia. (1412) 

Grau d'educació primària + Llicenciatura en psicopedagogia. (1412) 

Grau d'educació primària + Màster en Educació en la Diversitat (1412) 

Grau d'educació primària + Màster en Psicopedagogia (1412) 

Grau d'educació primària + Màster univ. dific. aprenent. i trastorns lleng.: Trastorns parla i lleng./ Dific. i trastons 
aprenentatge (UOC) (1412) 

Grau d'educació primària + Màster univ. Psicopedagogia. Interv. Psicopedagògica des de la Millora Ed i la 
Inclusió (1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari dific. aprenent.i trastorns llenguatge: dific. i trastorns aprenent. 
(UOC) (1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva (1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en Atenció a la diversitat i suport educatiu (1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge (UOC) 
(1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en Ed. inclusiva, democràcia i aprenentatge coorporatiu (1412) 

Grau d'educació primària + Màster Universitari en Educació Especial (1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en Educació inclusiva (1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en Educació Inclusiva. Polítiques. pràctiques i suport per a una 
educació per a tothom (1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en Estudis avançats en dificultats d'aprenentatge (1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en Neuropsicologia i educació (1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en Psicopedagogia. Esp. Interv. Psicopedag. en necessitats 
educ. especials (1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en Psicopedagogia. Esp. Intervenció psicopedagogica en l'àmbit 
soci-comunitari (1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en Psicopedagogia (Especialitat en Educació formal) (1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en Psicopedagogia. Interv. Psicopedag. en Ed. Infantil. i primària 
(1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en psicopedagogia (interv. psicopedag. per millorar la pràctiva 
ed) (àmbit formal) (1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en Psicopedagogia (Orient. Psicopedag. en Ed. Secundària) 
(1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en Psicopedagogia (Psicopedagogia escolar) (1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en Suports per a la inclusió educativa i social (1412) 

Grau d'Educació primària (menció anglès) + Màster universitari en Suports per a la inclusió educativa i social 
(1671) 

Grau d'Educació primària (menció francès) + Màster universitari en Suports per a la inclusió educativa i social 
(1672) 

Mestre + Curs d'especialització EES (316) 

Mestre + Curs d'especialització EES. Pedagogia terapèutica (316) 

Mestre + Diploma en Educació Especial segons conveni entre Administracions (316) 

Mestre + Grau de Pedagogia (316) 

Mestre + Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació/orientació escolar). (316) 

Mestre + Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia terapèutica Educació Especial). (316) 
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Mestre + Llicenciatura en filosofia i lletres (ciències de l'educació-pedagogia terapèutica Educació Especial). 
(316) 

Mestre + Llicenciatura en filosofia i lletres (pedagogia-educació especial). (316) 

Mestre + Llicenciatura en pedagogia. (316) 

Mestre + Llicenciatura en psicopedagogia. (316) 

Mestre + Màster d'educació especial Promoció 2000-01 (Resolució 12/11/02) (UG) (316) 

Mestre + Màster d'educació especial Promoció 2002-04 (UG) (316) 

Mestre + Màster en Educació en la Diversitat (316) 

Mestre + Màster en Psicopedagogia (316) 

Mestre + Màster univ. dific. aprenent. i trastorns lleng.: Trastorns parla i lleng./ Dific. i trastons aprenentatge 
(UOC) (316) 

Mestre + Màster universitari dific. aprenent.i trastorns llenguatge: dific. i trastorns aprenent. (UOC) (316) 

Mestre + Màster universitari en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva (316) 

Mestre + Màster universitari en Atenció a la diversitat i suport educatiu (316) 

Mestre + Màster universitari en Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge (UOC) (316) 

Mestre + Màster Universitari en Educació Especial (316) 

Mestre + Màster universitari en Educació inclusiva (316) 

Mestre + Màster universitari en Estudis avançats en dificultats d'aprenentatge (316) 

Mestre + Màster universitari en Neuropsicologia i educació (316) 

Mestre + Màster universitari en Suports per a la inclusió educativa i social (316) 

Mestre + Postgrau de pedagogia terapèutica (UAB) (316) 

Mestre + Professor especialista en pedagogia terapèutica (316) 

 

Les titulacions marcades en groc deixaran d’estar en l’especialitat (EES) Pedagogia 

Terapèutica del cos de Mestres (597): 

Grau d' Educació infantil (menció atenció diversitat i educació psicomotriu) (G1908) 

Grau de Mestre d'Educació infantil (menció en necessitats educatives específiques i atenció a la diversitat) 
(G2035) 

Grau de Mestre en Educació infantil (menció en educ especial i rehabilit del llenguatge) (G1920) 

Grau d'Educació infantil (atn diversitat / ed. musical i dansa) (G2056) 

Grau d'educació infantil (menció atenció a la diversitat) (G1919) 

Grau d'Educació infantil (menció en atenció a la diversitat i educació inclusiva) (G1912) 

Grau d'educació infantil (menció en atenció a la diversitat i llengua estrangera anglès) (G1931) 

Grau d'educació infantil (menció pedagogia terapèutica) (G1915) 

Grau d'educació infantil + Màster en Educació en la Diversitat (1234) 

Grau d'educació infantil + Màster en Psicopedagogia (1234) 

Grau d'educació infantil + Màster univ. dific. aprenent. i trastorns lleng.: Trastorns parla i lleng./ Dific. i trastons 
aprenentatge (UOC) (1234) 

Grau d'educació infantil + Màster universitari dific. aprenent.i trastorns llenguatge: dific. i trastorns aprenent. 
(UOC) (1234) 

Grau d'educació infantil + Màster universitari en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva (1234) 

Grau d'educació infantil + Màster universitari en Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge (UOC) 
(1234) 

Grau d'educació infantil + Màster Universitari en Educació Especial (1234) 

Grau d'educació infantil + Màster universitari en Educació inclusiva (1234) 

 

En definitiva, deixaran de tenir-hi accés els Mestres d’educació infantil o Graduats en 

Educació Infantil perquè la seva titulació està adreçada a impartir docència a una 

franja d’edat concreta i en una etapa educativa diferent de la que actua l’especialista 
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de Pedagogia Terapèutica. La titulació inicial determina, de la mateixa manera que 

determina a totes les altres especialitats del cos de Mestres (597). També cal tenir 

present que al Grau d’Educació Infantil no existeixen mencions.  

Pel que fa a algunes dobles titulacions de Grau d’Educació Infantil amb una 

Llicenciatura de Psicologia o Psicopedagogia, o Llicenciatura en filosofia i lletres, 

secció de pedagogia o equivalents continuen en l’especialitat de Pedagogia 

terapèutica per les Llicenciatures corresponents, d’acord amb el Reial decret 

1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les especialitats docents del cos 

de mestres que exerceixen les seves funciona en les etapes d’educació infantil i 

d’educació primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, SÍ 
que han de tenir accés (EES) Pedagogia Terapèutica del cos de Mestres (597). 

En aquestes dobles titulacions es dona el cas que poden accedir tant a EES com a 

PSI. Accedeixen a EES per ser doble titulació i a PSI per la Llicenciatura en qüestió. 

Cal observar que com a Llicenciatura ja surten a PSI. 

 

Titulacions per accedir a (PSI) Orientació Educativa del cos de Secundària (590): 

Diplomatura en les escoles universitàries de psicologia (fins l'any 1974) (12604) 

Grau branca Ciències socials i jurídiques - Ciències soc. i comportament (Psicologia) (G5013) 

Grau de Pedagogia (G2840) 

Grau de Pedagogia (Formació en entorns tecnològics) (G2057) 

Grau de Pedagogia (Necessitats educatives esp, at a la diversitat i audició i llenguatge) (G4815) 

Grau de Pedagogia (Necessitats educatives esp. i atenció a la diversitat) (G2841) 

Grau de Psicologia (G4300) 

Grau de Psicologia (menció en anàlisi i intervenció psicoeducatives) (G0065) 

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació) (11663) 

Llicenciatura en Filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació/ pedagogia sistemàtica i història de 
l'educació) (11667) 

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació/orientació escolar). (10880) 

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (educació preescolar). (11665) 

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (organització escolar). (10915) 

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia). (10871) 

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia terapèutica Educació Especial). (12033) 

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació (psicologia). (11664) 

Llicenciatura en Filosofia i ciències de l'educacíó.Ciències educació/ organització i tec. educativa) (10738) 

Llicenciatura en filosofia i lletres (ciències de l'educació). (11677) 

Llicenciatura en filosofia i lletres (ciències de l'educació-pedagogia terapèutica Educació Especial). (12019) 

Llicenciatura en filosofia i lletres (ciències de l'educació/preescolar). (12032) 

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-ciències de l'educació). (11679) 

Llicenciatura en filosofia i lletres (filosofia i ciències de l'educació-psicologia). (11748) 

Llicenciatura en filosofia i lletres (pedagogia). (11668) 

Llicenciatura en filosofia i lletres (pedagogia-educació especial). (12031) 

Llicenciatura en filosofia i lletres (psicologia). (11674) 

Llicenciatura en pedagogia. (12007) 

Llicenciatura en psicologia. (11130) 

Llicenciatura en psicologia de l'educació. (11133) 

Llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació (11134) 
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Llicenciatura en psicologia, intervenció social, organitz. i educativa (11132) 

Llicenciatura en psicologia (psicologia clínica) (11131) 

Llicenciatura en psicopedagogia. (10144) 

Grau de Psicopedagogia + Màster en Psicopedagogia (1712) 

 

Les titulacions marcades en groc deixaran d’estar en l’especialitat (PSI) Orientació 

Educativa del cos de Secundària (590): 

Grau d'educació infantil + Màster en Psicopedagogia (1234) 

Grau d'educació primària + Màster en Psicopedagogia (1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en Orientació i intervenció psicopedagògica (1412) 

Grau d'educació primària + Màster universitari en Psicopedagogia (Especialitat en Educació formal) (1412) 

 

El títol de Grau de Primària, en qualsevol de les seves mencions, juntament amb el 

Màster de Psicopedagogia, en qualsevol de les seves mencions, NO ha de permetre 

impartir l'especialitat (PSI) Orientació Educativa, malgrat que ara pot fer-ho, perquè el 

Grau de Primària no és un Grau que per les seves característiques estigui pensat per 

generar professorat per al cos de professors d'ensenyament secundari. Cal tenir 

present que existeixen dos Graus el de Pedagogia i el de Psicologia que són els de 

referència per aquesta especialitat. 

La combinació Grau de Psicopedagogia + Màster de Psicopedagogia, es va introduir 

en algun moment a Borsa per dir el que es diu en altres titulacions: que un Grau + 

Màster, equival a una Llicenciatura. El Grau en Psicopedagogia pròpiament no 

existeix, el que sí hi havia era la Llicenciatura en Psicopedagogia, com una titulació de 

segon cicle. Si es conserva a Borsa la combinació Grau de Psicopedagogia + Màster 

de Psicopedagogia és per algun cas esporàdic. En aquests casos, s’entén que amb 

aquesta doble titulació (Grau més Màster) ja no cal cursar un segon Màster per 

adquirir la capacitació pedagògica i didàctica. 

Les titulacions requerides per accedir a cadascuna de les especialitats de Borsa de 

treball de personal docent s’han de revisar periòdicament per tal d’adaptar-les a noves 

titulacions i tenir a cada especialitats els titulats amb el millor perfil per a oferir el millor 

servei.   

 

 

La directora general de Currículum i Personalització 


